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OLJE, GASS OG ETIKK
Tre om sine utfordringer i næringen

T

re medlemmer av Tekna Olje og gass ble i intervju
med Tekna Magasinet i april 2014 bedt om å fortelle om områder der de møter etiske utfordringer i
sitt arbeid. Mer enn 200 000 arbeidstakere er knyttet til
petroleumsvirksomheten i Norge. Alle bør ha et bevisst
forhold til etikk. Intervjuene nedenfor understreker behovet for at vi også deltar i samfunnsdebatten om viktige beslutninger, med den kunnskap vi har. Slik kan vi få
bedre og mer kunnskapsbaserte beslutninger.

– Jeg arbeider tverrfaglig på mange arenaer globalt og
nasjonalt, og med ulike kulturer. Noen er bransjemessige
og åpne, der det er viktig og riktig å dele kunnskap for
bl.a. HMS. Andre er mer ”lukket” forretningsmessig og er
konfidensielle, der informasjon utveksles bare for de som
deltar der. I daglig veksling mellom slike ulike arenaer er
det viktig å være bevisst hva man kan si og hva man kan
dele med hvem på hvilke arenaer.

– Jeg er opptatt av samfunnsdebatten rundt det jeg arbeider med. Ofte opplever jeg at denne er basert mer
på følelser enn fakta. Det er en utfordring for meg. Et
eksempel er elektrifisering av sokkelen. For meg er det
ikke opplagt at klimabelastningen fra produksjon av
strømkablene samt nødvendig import av el-kraft er mindre enn lokal produksjon ute på feltet.

– Jeg mener vi som teknologer må delta i samfunnsdebatten med vår fagkunnskap. Tekna er en god arena
for å utøve slikt engasjement, som gir den ansatte virk
somhetsforståelse og også merverdi for bedriften. Samfunnsdebatten blir fattigere og politiske beslutninger
ikke så gode som de kunne være, om vi ikke gir vårt
bidrag. Vi kan ikke bare sitte og klage over politikerne
ved lunsjbordene. Å delta er en del av vårt personlige
samfunnsansvar.

– Å balansere mellom de interessene du skal forholde
deg til i en hektisk bransje er en annen utfordring som
opptar meg. Du er gjerne tilknyttet en enhet og har opp
gaver der, er engasjert i eksterne prosjekter som krever
mye av deg, du har sjefer, kolleger og kunder du skal
forholde deg til. Og så har du et privatliv. Ofte er det
vanskelig å finne god balanse.
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Olje, gass og noen etiske prinsipper

O

lje- og gassutvinning krever ingeniørarbeid av ypperste klasse. Naturressursene er av stor verdi for samfunnet, men konsekvensene av ulykker kan bli omfattende.
Næringen har sterkt fokus på grundig og skikkelig ingeniørarbeid tuftet på god ingeniøretikk. Norske selskaper har ry på seg
som verdensledende innen HMS.

– Et hovedspørsmål for mange fagfolk som meg er om
man skal arbeide med olje og gass eller med fornybare
ressurser. Når jeg har gjort mitt valg blir utfordringen
å lage gode fremtidsrettede løsninger som minimali
serer miljøvirkningene. Vi må gå for optimalisert kvalitet
og sikkerhet. Vi må ha løsninger som er testet og godt
dokumentert, slik at vi vet at de holder.
– Miljøkonsekvensutredningene ved utbygging av nye
felt er viktige. Det blir gjort mye godt arbeid her, men
resultatene kommer ikke alltid godt frem. Det er viktig
at det fremgår klart at det er gjort grundig arbeid, at
konsekvenser for plante- og dyreliv både på havbunnen,
i og over vann er kartlagt og vurdert enten man velger
utbygging eller ikke. Samfunnsdebatten skaper derfor
ofte mer forvirring enn avklaring.
Hvilke etiske utfordringer mener du ansatte i olje- og
gassvirksomheten står overfor?
Vi bør ta kunnskapsbaserte beslutninger både i spørs
mål om miljøkonsekvenser ved utbygging av nye felt,
elektrifisering av sokkelen, og når det gjelder klima
mer generelt. Men hva er i et gitt tilfelle kriteriene
for å bestemme hva som er god nok kunnskap?

Ansvar for velferd og samfunnsikkerhet er grunnleggende verdi i ingeniøretikken. Å utvinne og omforme naturressurser til verdier for samfunnet er blant ingeniørers fremste
oppgaver. Kjennskap og etterlevelse av lover, regelverk og
standarder er et ansvar for den enkelte. Å sikre kontinuerlig
utvikling av kunnskap og nødvendig samhandlingspraksis er
også nødvendig for å sikre velferd og samfunnssikkerhet.

Dette forutsetter at yrkesutøvere har generell oppmerksomhet rundt det å ta vare på naturen som bolig for mennesker. Bare slik kan man unngå situasjoner som truer
eller skader miljø, liv og helse eller utfordrer allmenne
menneskerettigheter
Varsleransvar. Den allmenne ingeniøretikken pålegger profesjonsutøverene ansvar for å si fra der vedkommende ser
at egen virksomhet, samarbeidende virksomhet eller kunder
ikke følger gode ingeniørmessige anbefalinger og ved dette
utsetter andre for risiko.
Varsling skal skje internt i linjen, eller til intern varslings
institusjon der slik finnes. De aller fleste ”varslersaker” løses
i dag slik. Varsling gjennom tillitsvalgte i virksomheten er
et alternativ.
Mye erfaring viser at ekstern varsling til ansvarlige myndigheter eller medier er risikabelt for varsleren.

2

misk utvikling i mange land. Virksomheter som vikles inn i
korrupsjon risikerer økonomisk tap og omdømmetap.
Korrupsjon er forbudt etter norsk lov som omfatter nord
menn og norske virksomheter, uansett hvor de har virksomhet. Seriøse selskaper som arbeider med olje og gass,
har etikk som del av sitt verdigrunnlag og styringssystem.
Det er den enkelte arbeidstakers ansvar å gjøre seg kjent
med disse. NS-ISO 26000, om samfunnsansvar, behandler
også korrupsjon.

Profesjonell atferd innebærer for ingeniører blant annet
krav om å praktisere ingeniørfag på best mulig måte, holde
seg oppdatert og ikke å ta på seg oppgaver man ikke er eller kan kvalifisere seg for.

Ryddige forhold til arbeidsgiver, kolleger og kunder, til konfidensialitet og immaterielle rettigheter er andre områder
som favnes av etikk for ingeniører.
At vi utvinner og omformer naturressurser til det beste
for samfunnet er viktig for Norge som velferdsstat, men
hvor går grensene for når slik virksomhet ikke gir samfunnsnytte? Hva er god ingeniørpraksis og hvem kan kalle
seg ekspert? Varsling innebærer i mange tilfeller personlig risiko. Videre karriere kan bli ødelagt. Hvor langt går
varsleransvaret?
Internasjonal virksomhet og korrupsjon. Oljevirksomhet
er internasjonal virksomhet, og norske selskaper og fagfolk
praktiserer i land der korrupsjon er utbredt.
Korrupsjon utfordrer menneskerettigheter, innebærer urett
ferdighet og grov forskjellsbehandling, gir konkurranse
vridning og ineffektiv økonomi og hindrer sosial og økono

Men langt fra alle land styres etter samme verdier som
Norge eller har lovgivning og et rettsystem som regulerer
korrupsjon effektivt. I mange land er slekts- og familiebånd
sterke, og forventningen om at man skal ta ansvar for og
tilgodese egen familie står sterkt. I noen land er lønnsnivået i offentlig virksomhet slik at det nærmest forutsetter brukerbetaling i bytte mot offentlige tjenester.
Korrupsjon kan være organisert slik at overføring av verdier
fremstår som legitimt, som konsulentvirksomhet, som krav
om samarbeid og deleierskap med nasjonal virksomhet,
ofte under dekke av lovgivning som understøtter hemmelighold av eierinteresser.
Det blir fremført av noen at norske selskaper ikke bør engasjere
seg i næringsvirksomhet i land med utbredt korrupsjonskultur.
Andre vil hevde at norske selskaper bør engasjere seg i slike land
og bringe med seg norske verdier og tankesett for å bidra til en
positiv utvikling i retning av mindre korrupsjon.
Hva taler for at norske selskaper skal unngå land med utbredt
korrupsjonskultur? Hva taler for at norske selskaper bør gå inn i
slike land?
Individuelt: Mange Tekna-medlemmer har stort budsjettansvar.
Hvor langt går ansvaret til den budsjettansvarlige for å kontrollere at en faktura ikke gjelder korrupt virksomhet?
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Om olje og gass og etisk refleksjon

E

tisk refleksjon rundt olje- og gassvirksomheten
handler i sin enkleste form om å stille utvalgte
spørsmål slik det er illustrert i figuren nedenfor som
er en tilpasset versjon av det etiske navigasjonshjulet til
filosofene Kvalnes og Øverenget.

Tekna Olje og gass

... er en faglig gruppe i Tekna. Gruppen arrangerer
faglige møteplasser, alene og i samarbeid med andre.
Vi fokuserer på sentrale faglige og samfunnsmessige
tema knyttet til petroleumsvirksomheten til havs og på
land. I denne sammenheng involveres medlemmene
til innspill til prioriterte offentlige høringer som be
rører næringen. Ut over dette arbeider gruppen for å
stimulere rekruttering til bransjen og for gode vilkår
for innovasjon, forskning og utvikling.
Gruppen er åpen for alle interesserte Tekna-medlemmer.
Medlemskap er gratis. Gruppen har et styre ledet av
Runar Østebø.
Kontakt i sekretariatet er irene.haugli@tekna.no.

Om Tekna Etisk råd

Teknas Etiske råd er Hovedstyrets rådgivende utvalg for
etikk. Rådet skal ifølge sitt mandat ta initiativ i, og synliggjøre, etiske spørsmål i foreningen og samfunnet for
øvrig, samt bidra til at medlemmene engasjerer seg.
Økonomi er enkelt sagt et spørsmål om det lønner seg.
Svaret her er alltid en viktig premiss for beslutninger. Er
det lovlig? Som regel er det avgjørende å kunne svare
positivt på det.
Etisk refleksjon rundt olje- og gassproduksjon krever
flere spørsmål og svar.
Bidrar vi med dette til økt velferd? Hva er bidraget og
hvem har nytte av det? Vet og kan vi nok til å kunne
si at vår beslutning er kunnskapsbasert? Finnes det
andre som vil hevde noe annet enn oss om det og i
så fall hva vil de fremføre? Er samfunnets sikkerhet
i vid forstand ivaretatt? Er det vi nå gir oss inn på
rettferdig? Rettferdig i forhold til alle, alle steder?

Etisk råd har åtte medlemmer som oppnevnes av
Hovedstyret for tre år om gangen. Rådet ledes i 2014
av Svein Nordenson.
Kontakt i sekretariatet er:
john.mikal.raaheim@tekna.no

Juni 2014
Tekna Etisk råd 			
Svein Nordenson 		

Tekna Olje og gass
Runar Østebø

Om dette notatet

Se Teknas etiske retningslinjer
www.tekna.no/etikk
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Etisk råds arbeidsnotater oppsummerer debatt under
møter i rådet. Dette notatet er et resultat av samarbeid
med Tekna Olje og gass. Arbeidsnotatene er datert og er
under utvikling. Som leser må du gjerne gi dine kommentarer til sekretariatet for etisk råd ved jmr@tekna.no

